


Mariana Zabáková býva na ulici 
Domoviny a je našou obyvateľ-
kou. Venuje sa aranžovaniu a jej 

aranžérske práce sme si mohli všimnúť aj 
na viacerých obecných podujatiach.

V krátkom rozhovore sme sa dozvede-
li ako sa dostala k aranžovaniu a kde sa 
dozvedela o súťaži, do ktorej sa zapojila: 
„Aranžovanie a kreatívne tvorenie ma pri-
ťahovalo už zopár rokov dozadu. Je to moje 
veľké hobby, v ktorom sa snažím vzdelávať, 
používať nové techniky a triky aranžovania 
a tak sa posúvať dopredu.

Prvú informáciu o súťaži som sa do-
zvedela zo sociálnej siete, kde trnavská 
spoločnosť, ktorá je výrobcom liehovín - 
konkrétne Frndžalice Pacha Matrtaja, vy-
hlásila v predveľkonočnom období interne-
tovú súťaž o najkrajšiu slovenskú kraslicu. 
Súťažiaci mali zaslať fotku svojho výrobku 
aj s popisom. Ja som poslala svoje veľ-
konočné kraslice, ktoré som prezentovala 
pod názvom Kráľovské kraslice. Kráľovské 
v prvom slova zmysle z Hornej Kráľovej  
a v druhom zmysle – určenie pre kráľa. 
Znakom toho, že sú určené pre kráľa, bolo 
ich zdobenie. Kraslice boli vytvorené kom-
bináciou viacerých techník: servítková-de-
coupage, kreslenie ornamentov štruktu-
rovacou pastou a tretia lepenie cvernovej 
krajky, perličiek a štrasu.“

Zaujímalo nás, ako si sa umiestnila  

Kráľovské kraslice od Mariany vyhrali
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a ako hodnotíš celú súťaž. „Na veľkonoč-
ný pondelok bolo vyhodnotenie. Z celko-
vého počtu 350 zapojených tvorcov mal 
byť podľa pôvodných pravidiel vybraný 
jeden. Pretože nádherných kraslíc bolo 
veľa, nakoniec organizátori odmenili šty-
roch a ja som bola medzi nimi. Cena bola 
symbolická - fľaša Pachovej Frndžalice.

Môj koníček má široký záber: aranžo-
vanie, zdobenie, práca s drevom, prútím 
a krajkou. Bolo šťastím, že som túto súťaž 
postrehla na internete. Je pre mňa uzna-
ním, že z celého Slovenska oslovila medzi 

ostatnými aj moja prá-
ca. Je to pre mňa veľké 
povzbudenie. Ďakujem 
organizátorom, za oce-
nenie a všetkým ktorí 
ma v mojom koníčku 
povzbudzujú.“

Anna VencelováFoto: Mariana Zabáková

Víťazné kraslice



Cesta k individuálnej bytovej vý-
stavbe

Najnovšia informácia hovorí o otvore-
ní dvojice ciest k stavebným pozemkom 
do takzvaného účka. Ako to už býva, 
vyskytli sa viaceré neočakávané kom-
plikácie, na ktoré musela obec reagovať. 
„Potrebovali sme prerobiť projekt kvôli 
energetikom, ktorí tam budú mať prípoj-
né skrinky na verejné osvetlenie. Bolo to 
na súkromných pozemkoch a my by sme 
museli od každého súkromníka vybavo-
vať vecné bremeno. Ide o 12 skriniek,  
z ktorých sa budú robiť rozvody k do-
mom. Projekt bol na územnom konaní, 
bolo zvolané stavebné konanie,“ rozprá-
va starosta obce Emil Rábek. 

Obec musela kvôli nezrovnalostiam 
prerobiť projekt. „Prešlo stavebné ko-
nanie, boli sme pred podpisom zmluvy  
na realizáciu. Prišla podmienka pre 
energetikov, že musíme pripraviť terén, 
aby mohli uložiť káble. Na prípravu 
máme 300 dní od podpisu zmluvy. Ak to 
nezrealizujeme, dostaneme pokutu 6000 
eur,“ vyjadril sa starosta.

V plnom prúde je výstavba plotu odde-
ľujúceho cestu od areálu ZŠ a MŠ. „Od 
škôlky je už dokončený. Objednali sme 
detskú ihriskovú zostavu pre deti, ktorá 
bude namontovaná do areálu materskej 
školy. Preto sme museli urýchliť výstav-
bu plota. Momentálne sa pokračuje ku 
škole,“ informoval starosta. Podľa jeho 
ďalších slov prišlo nedávno k zbúraniu 
plota pri nových bytovkách a odstráne-

Obec pokračuje s investíciami
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niu stĺpu verejného osvetlenia. Vzniklo 
tak parkovisko pre 10-12 áut.

Kultúrny dom
V januári podala obec projekt na prestav-

bu kultúrneho doma. Na vyjadrenie riadia-
ceho orgánu, ktorým je ministerstvo život-
ného prostredia, však stále čaká. „Išli sme 
podľa predošlého projektu, nedávali sme 
financie do nového. Museli sme do neho do-
plniť nejaké veci. Ak prejde, začneme s re-
alizáciou,“ vyjadril sa starosta, pán Rábek.

Materská škola
Obec má v pláne počas letných prázd-

nin dokončiť rekonštrukciu materskej 
školy, kde by mali vzniknúť avizované 
dve triedy. „Je veľa detí, triedy by mali 
byť už hotové v novom školskom roku. 
Musíme ešte namontovať okná, dať  
do tried protipožiarny sadrokartón, po-
dobne ako to je v nových triedach v zák-
ladnej škole,“ dozvedeli sme sa.

Ladislav Odráška

 Zamestnanci OcÚ pri výstavbe plotu oddeľujúceho cestu   
 od areálu ZŠ a MŠ. 
   Foto: Ingrid Odrášková 



Ako ste možno zaznamenali, v obci sa 
vynovujú nálepky na informačných ta-
buliach, ktoré označujú ulice a niektoré 
kľúčové lokality v obci. Tabule boli po-
stavené kedysi cez projekt z Via Roma-

num. Pôvodné nálepky neboli ošetrené 
UV filtrom, nové už sú ošetrené. Podobné 
majú aj v susednom Močenku, mali by 
mať dlhšiu životnosť.

Ladislav Odráška

 Foto: MY noviny
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  Naša obec mu-
sela osadiť dvojjazyčné tabule pri 

vstupe a výjazde z obce. Doteraz ich ne-
mala, čím porušovala nariadenie vlády SR. 
Označiť musela dvojjazyčne aj budovu 
obecného úradu. Na neprítomnosť tabúľ 
upozornil na začiatku roka úrad vlády SR 
občan zo Šale, v podaní konštatuje, že naša 
obec porušuje zákon o jazykoch menšín. 

Obci hrozila pokuta až do výšky 2500 
eur. „Napokon sa nám podarilo dodržať 
termín 20. apríl. Na úrad vlády SR sme 
museli poslať dokumentáciu a doklady  
o zakúpení a osadení tabúľ,“ povedal sta-
rosta obce.

Prečo vlastne musela naša obec osadiť 
dvojjazyčné tabule, keď v obci je v sú-
časnosti necelých 13% obyvateľov hlá-
siacich sa k maďarskej národnosti? Spo-
mínané nariadenie Vlády bolo vydané  
v roku 1999 a doplnené o dva roky ne-
skôr. Horná Kráľová sa nachádza v zo-
zname obcí, v ktorých občania SR patria-
ci k maďarskej menšine tvorí minimálne 
20% obyvateľstva.

„Nariadenie vlády SR vychádza z vý-
sledkov sčítania domov a bytov z roku 
1991. Bolo vydané v zmysle zákona o po-
užívaní jazykov národnostných menšín, 
ktoré ustanovilo zoznam obcí, kde tvoria 

Prečo sme ich museli 
osadiť?Dvojjazyčné 

tabule

podľa posledného sčítania obyvatelia ná-
rodnostných menšín najmenej 20% oby-
vateľstva. Keďže uvedené znenie zákona 
bolo prijaté v roku 1999, tak posledným 
sčítaním obyvateľov domov a bytov sa 
rozumie to z roku 1991,“ znie vyjadrenie  
z Úradu splnomocnenca vlády SR pre ná-
rodnostné menšiny.

Nové sčítanie obyvateľstva bude v roku 
2021, kedy by malo byť prijaté nové na-
riadenie vlády. Dovtedy musí naša obec 
postupovať podľa nariadenia z roku 1999.

Ladislav Odráška

Menia sa informačné tabule



V uplynulých týždňoch vydávajú na obec-
nom úrade pracovníci občanom a aj podni-
kateľom nálepky na komunálny odpad.

Po prijatí nového všeobecne-záväzného na-
riadenia obce sa rozdelil zber komunálneho 
odpadu na dve kategórie. Zber pre občanov  
a zber pre právnické osoby, podnikateľov. 

Nálepka bude označovať, či je to od-
pad od občana alebo podnikateľa a či je 
odpad za celý rok uhradený. Bez nálep-

ky nebude nádoba 
komunálneho odpa-
du vysypaná. Toto 
nariadenie platí od  
1. 6. 2017 a obča-
nia, ktorí si ešte 
nevyzdvihli nálepku, môžu si ju prevziať 
na obecnom úrade v stránkové dni: pon-
delok, streda a piatok.

Anna Vencelová
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Zber elektro-odpadu a veľkoobjemového odpadu v obci

Dobrá správa! Ako sme vás informovali 
v posledných číslach Kráľovských zvestí, 
obec podala projekt na vytvorenie zberné-
ho dvora. Vyzerá to tak, že projekt  zber-
ného dvora bude pre obec úspešný a podľa 
projektu ho budeme musieť vybudovať. 
Nachádzať sa bude v areáli bývalého Tes-
tu a realitou by mal byť už v tomto roku. 
„Je to určite potrebné, v obci sa povaľuje 
rôzny odpad. Po novom by sa mal sústre-

ďovať v zbernom dvore,“ povedal starosta 
Emil Rábek. Pýtali sme sa, aké typy odpa-
dov sa tu budú zbierať. „Stavebný odpad, 
textil, nebezpečný odpad, domáce oleje  
a nadrozmerný odpad. Budeme musieť za-
mestnať človeka, stavebný odpad sa bude 
musieť vážiť.“ Okrem toho by mala obec 
prostredníctvom projektu získať aj vozidlo 
– nakladač. 

Ladislav Odráška

Bude zberný dvor!

Nové nálepky na komunálny odpad

V mesiaci apríl a začiat-
kom mesiaca máj prebe-
hol v obci zber elektrood-
padu a veľkoobjemového 
odpadu.

Občania si mohli na-
hlasovať počty elektro-
odpadov a následne naši 
pracovníci pozbierali na-
hlásený odpad z každej 
ulice. Vyzbierali sme je-
den 17 tonový kontajner.

Na začiatku mesiaca 
máj prebehol v obci aj 
zber veľkoobjemových 

kontajnerov. Obec mala 
objednaných 4ks 17 tono-
vých kontajnerov. Zaplnili 
sa všetky kontajnery, ale 
nie odpadom, ktorý tam 
patrí. Občanov vyzýva-
me, aby nedávali odpad 
do kontajnerov, ktorý tam 
nepatrí a preto obec bude 
platiť peniaze navyše  
za dotriedenie odpadu. 
Piaty kontajner sme objed-
nali na odpad, ktorý naši 
pracovníci vytriedili z bio-
logickej skládky.

Každý občan našej obce 
platí za komunálny odpad 
18 eur. Z týchto peňazí 
obec platí za odvoz kom. 
odpadu, bioodpadu, papie-
ra, plastov, drvenie koná-
rov, elektroodpad, veľko-
objemový odpad a všetko 
ostatné, čo separujeme. 
Na konci každého roka 
sa spočíta príjem a výdaj  
za odpad a určí sa či bude 
suma 18 eur na občana do-
stačujúca alebo sa zvýši.

Anna Vencelová
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Komisia verejného poriadku na čele s pred-
sedom komisie Františkom Leššom zorgani-
zovala dňa 8. 4. 2017 v rámci „Dňa Zeme“  
3. ročník čistenia okolia našej obce.

Tak ako predchádzajúce roky, aj teraz sa 
do upratovania zapojilo množstvo dobrovoľ-
níkov, ktorým by sme sa chceli poďakovať 
za ich ochotu a čas strávený pri zmysluplnej 

Upratovanie ,,Malomút“

činnosti. Poďakovanie patrí aj poľovníkom 
z Poľovníckeho združenia „Dubina“, kto-
rí okrem upratovania pomohli aj so zapoži-
čaním techniky a prívesu, v ktorom si jazdu 
užili najmä tí najmenší. Obecný úrad pripravil 

občerstvenie občerstvenie a sladkosti pre 
dobrovoľníkov zberu. Počasie nám prialo, 
všetci prišli s nadšením, radosťou a pozi-
tívnou energiou. Po vyčistení a odprataní 
niekoľkých vlečiek odpadu sa všetci pre-
sunuli na futbalové ihrisko, kde už čakalo 
pripravené ohnisko s lavičkami, špekáčiky 
a vynikajúci guláš. Po výdatnom obede  

sa deti vyšantili na ihrisku.
Po pekne strávenom dni sa všetci príjem-

ne unavení  pobrali domov s dobrým poci-
tom a peknými zážitkami.

Martina Leššová

  Foto: František Lešš

Od 1. 5. 2017 je v prevádzke nová, modernejšia stránka našej obce. Na stránke sú 
aktuálne údaje obce. O správu stránky sa stará Didesign.s r.o. Zelenč.

Každý z nás má možnosť prihlásiť sa na mestský rozhlas, ktorý zasiela formou 
emailu rôzne oznamy obce. Na stránke obce na pravej strane v zelenom poli klikne-
me na online - mestský rozhlas a zadáme požadované údaje podľa pokynov. Ozna-
my obce budú chodiť bezplatne na danú emailovú adresu.

Ladislav Odráška

Nová stránka obce už funguje
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 Druhé zasadnutie OZ sa 
uskutočnilo 27. marca 2017 
a zúčastnilo sa ho 7 poslan-
cov. Na programe bol iba 
jeden hlavný bod a to do-
budovanie systému zberu 

komunálneho odpadu v obci Horná Krá-
ľová. Ing. Straňák Štefan podal poslancom 
informáciu o výzve, ktorú  vydalo Minis-
terstvo vnútra  Slovenskej republiky, ako 
Sprostredkovateľský orgán  pre Operačný 
program  Ľudské zdroje. Cieľom projektu 
je zlepšenie životných podmienok pre mar-
ginalizované rómske komunity dobudova-
ním systému zberu komunálneho odpadu 
v obci Horná Kráľová, t. j. vybudovanie 
dvoch kontajnerových stojísk a vybudo-
vanie zberného dvora na triedené zložky 
komunálnych odpadov so zakúpením ob-
služnej techniky. Zberný dvor bude slúžiť 
výlučne na druhy odpadov, ktoré nepodlie-
hajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov. 
OZ súhlasilo s predložením Žiadosti o ten-
to projekt. 
Tretie zasadnutie OZ konané 3. apríla malo 
na programe  prerokovanie :
1. Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti 
prevencie kriminality. OZ túto zmluvu ne-
schválilo. 
2. Zmluvy o dielo na tvorbu webovej strán-
ky obce a jej údržbu. OZ schválilo túto 
zmluvu. Starosta obce informoval poslan-
cov OZ o príprave novej sekcii v cintoríne 
na ďalšie možné pochovávanie. Existujú-
ce náhrobné kamene sa budú umiestňovať  
v sektore „A“ do jedného pripraveného 
radu, nebudú sa likvidovať.
Štvrté rokovanie sa uskutočnilo 28. aprí-
la. Na úvod bolo otvorenie a procedurál-
ne veci. Potom Eva Hippová, pracovníčka 

OcÚ,  predniesla poslancom rozpočtové 
opatrenie č. 1/2017. OZ schválilo predne-
sený rozpočet. Mgr. Veronika Holubková, 
kronikárka obce, predniesla poslancom 
obsah textu do kroniky obce za rok 2016. 
Poslanec Michal Lencsés, interpeloval 
ohľadom vybudovania záchytného parko-
viska na ulici Topoľová. Jedná sa o vybra-
tie hliny, tú nahrnúť dozadu, kde je jama 
a navoziť makadám na nové parkovisko. 
Pretože keď sú na futbalovom ihrisku or-
ganizované nejaké akcie, vždy je plno áut 
od križovatky až po ulicu Topoľová. OZ 
schválilo nákup 10 kusov závesných plas-
tových nádob na komunálny odpad v ob-
jeme 50 l – 70 l, ktoré budú rozmiestnené  
v obci. Poslanec Miloš Kopiary interpelo-
val ohľadom objednania firmy na vysypanie 
kontajnera na šatstvo, pretože je neporia-
dok okolo kontajnerov. Na prednesenú žia-
dosť Ing. Petra Šoku OZ schválilo úpravu 
cesty na ulici Pri potoku o rozmeroch 2 x 3 
m a to nanesením asfaltu. Ďalej OZ schvá-
lilo žiadosť Ing. Judity Újovej o odkúpenie 
obecného pozemku. OZ uložilo p. riaditeľ-
ke  ZŠ s MŠ získať stanoviská od rodičov 
a zamestnancov na inštaláciu kamerového 
systému v triedach 6, 7, 8, 9. OZ zobralo  
na vedomie ročnú správu o kontrolnej čin-
nosti v roku 2016 hlavného kontrolóra obce 
Horná Kráľová. Zástupkyňa riaditeľky pre 
ZŠ s MŠ Horná Kráľová podala žiadosť  
o pridelenie finančných prostriedkov na za-
kúpenie detskej ihriskovej zostavy do areá-
lu Materskej školy. Zostava bude slúžiť de-
ťom nielen na relaxáciu, ale i na rozvíjanie 
základných psychomotorických kompeten-
cií. OZ schválilo nákup detskej ihriskovej 
zostavy od firmy DIPAL s.r.o. Kráľová nad 
Váhom vo výške 5110 Eur. OZ schválilo 
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prenájom obecného pozemku parcela číslo 
300/77 o výmere 39,6 m2 na dobu nájmu 
od 1.7.2017 do 31.12.2020  /t. j. 3 roky/ 
pre Zitu Mondočkovú. Na návrh poslanca 
Michaela Lenčéša OZ schválilo odmenu  
za prevádzku sauny Anne Novkovej vo 
výške 60 Eur v čistom. Starosta obce in-
formoval poslancov OZ o liste z Úradu 
vlády SR, ktorý bol doručený na obecný 
úrad.  Obec Horná Kráľová musí zabezpe-
čiť  označenie „Obecný úrad Horná Kráľo-
vá“ na budove, v ktorej sídli obecný úrad aj  
v jazyku menšiny a  označenie obce na do-
pravných značkách označujúcich začiatok 
a koniec obce v jazyku menšiny v súlade 
s nariadením vlády SR č. 534/2011 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zo-
znam obcí, v ktorých občania Slovenskej 
republiky patriaci k národnostnej menšine 
tvoria najmenej 20% obyvateľstva. Starosta 
obce opätovne informoval poslancov o vy-
budovaní kamerového systému v obci Hor-
ná Kráľová. Žiadal poslancov, aby si roz-
hodnutie premysleli. A preto dal hlasovať  
o zrušení uznesenia č. 487-III.-OZ/2017(OZ 
neschvaľuje Zmluvu o poskytnutí dotácie 
v oblasti prevencie kriminality zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 
na „Vybudovanie kamerového systému  
v obci Horná Kráľová“.) aby sa mohlo 
prejsť na nové rokovanie o kamerovom 
systéme v obci. OZ ani druhýkrát ne-
schválilo zrušenie uznesenia č. 487-III.-
OZ/2017. OZ zobralo na vedomie otvo-
rený list poslancom  OZ od Monika o.z., 
Družstevná 1518, Močenok,  zastúpená 
Mgr. Šuvadovou, a list od Doc. Ing. Zol-
tána Lenčéša, PhD.  kvôli opatrovateľskej 
službe v obci a oznamuje, že opatrovateľ-
ská služba v obci sa rieši. Starosta obce 
informoval poslancov o možnosti odkú-

penia ciest Domoviny a Nad Humnami. Je 
potrebné zvolať rokovanie z Poľnohospo-
dárskym družstvom Močenok kvôli cestám 
Nad Humnami a oznámil, že bude zvolané 
aj pracovné stretnutie s vlastníkmi cesty 
Domoviny kvôli prevodu majetku. Staros-
ta obce informoval poslancov o rokovaní 
PZO (Ponitrianske združenie pre separova-
ný zber a nakladanie s odpadmi), ktoré sa 
konalo v Preseľanoch. OZ schválilo :
- hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jáno-
vi Pracharovi v zmysle § 18c Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien, navýšenie mesačnej od-
meny vo výške 15% t.j. 485,- Eur s účin-
nosťou od 1. 1.2017. 
- zmluvu o aktualizácii programu na Re-
gistratúru medzi obcou Horná Kráľová  
a firmou TOPSET Solutions s.r.o. Stupava.
- starostovi obce Emilovi Rábekovi v sú-
lade s ods.2 §4 zákona č. 253/1994 Z. z.  
o právnom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primátorov miest  
v znení neskorších predpisov plat  
o 40% (doterajší plat), s účinnosťou od 
01.01.2017.
Starosta obce informoval poslancov OZ  
o rokovaní obce s firmou TIBI v zastúpení 
p. Tiborom Rábekom. Obec Horná Krá-
ľová v zastúpení Emilom Rábekom – sta-
rostom obce, umožní nájomcovi Tiborovi 
Rábekovi presťahovať existujúce záso-
by náhradných dielov z hlavného skladu  
do plechového skladu. Termín a čas sťa-
hovania zásob náhradných dielov bude 
dohodnutý medzi oboma účastníkmi. Dôj-
de aj k zmene výšky nájomného z dôvodu 
užívania len plechového skladu. Starosta 
obce informoval poslancov o aktuálnom 
stave v základnej škole. Bola určená nová 
zástupkyňa riaditeľky školy, ktorú určila 
nová riaditeľka ZŠ s MŠ Horná Kráľová.



sfsdfsf

 Foto: Slavomíra Braunová
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Zatiaľ posledné zasadnutie obecného za-
stupiteľstva sa konalo 19. mája. Starosta 
obce, Emil Rábek, podal informatívnu 
správu o stave prác novej cesty. Začalo 
sa budovanie oplotenia v areáli materskej 
a základnej školy na parcele číslo 1562/2 
a 1562/6, z pozinkovaných stĺpov, ktoré 
budú osadené a zabetónované spolu s be-
tónovaním debniacich betónových tvárnic. 
Musel sa prekresľovať projekt kvôli prí-
pojkám na elektriku, upravovala sa situá-
cia NN rozvodov, ktoré žiadala od nás Zá-
padoslovenská distribučná ,a.s.  Pilierové 
rozpojovacie a istiace skrine označené SR 
sa dali pred plot do obecnej zelene. Zápa-

doslovenská distribučná, a.s. žiada od obce 
schválenie vecného bremena na zriadenie 
a uloženie elektroenergetických zariadení 
na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsa-
hu vyznačenom v geometrickom pláne č. 
026/2017 zo dňa 03.05.2017.  OZ schválilo 
Zmluvu o poskytnutí služby medzi obcou 
Horná Kráľová a firmou Externé obstará-
vanie s.r.o., Trnava na poskytnutie odbor-
nej pomoci pri realizácii verejného obsta-
rávania pre zákazky na realizáciu projektu 
s názvom: Zvýšenie efektívnosti a tepelnej 
ochrany Kultúrneho domu Horná Kráľová. 
Starosta poďakoval všetkým za účasť.

Miriam Sklenárová

V mesiaci apríl na-
stal havarijný stav 
kanalizácie na pre-

čerpávačke pri futbalovom 
ihrisku. Prečerpávačky od-
padových vôd signalizovali 
poruchu v ústredí v Nitre. 
Následne vodári začali chy-
bu odstraňovať a zistili, že 
chybou je upchatý odtok. Po 
vyčistení, keď v tomto roku 

Havarijný stav kanalizácie na prečerpávačke

takýto problém už riešili viackrát, bol v kanalizá-
cií spôsobený upchatým rôznym odpadom ktorý  
do kanalizácie nepatri. Preto žiadajú občanov aby 
nevhadzovali rôzny odpad do kanalizácie.

Anna Vencelová



Divadelný súbor MO Csemadok 2. apríla 2017 pod vedením Márie Kokešovej  
a Margity Hanákovej uviedol veselohru Pravý pastier. Dej sa odohráva na maďarskej 

 Kultúra v našej obci

 Foto: Olívia Lenčéšová

puste, kam prichádza mladá 
Švédka, ktorá tu hľadá pra-
vého pastiera, akého videla 
v kine. Samozrejme stret-
ne pastiera, do ktorého sa  
na prvý pohľad zaľúbi, avšak 
otec ju chce vziať naspäť do 
Švédska. Po prekonaní rôz-
nych prekážok víťazí láska 
a mladá Gréta získa svojho 
„pravého pastiera“, z ktorého 
sa medzičasom vykľul švár-
ny vojak. Herci opäť odvied-
li dobrú prácu, obecenstvo sa 
veľmi dobre bavilo a svoju 
spokojnosť vyjadrovalo čas-
tým potleskom. 

 
Dňa 30. apríla 2017 obec Horná Kráľová v spolupráci s Dobrovoľným hasičským 

zborom pripravili pre občanov slávnosť Stavania mája.
Po krátkom príhovore starostu Emila Rábeka, nasledoval kultúrny program s účin-
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 Foto: Olívia Lenčéšová

kovaním domácich súborov MO Matice sloven-
skej, MO Csemadoku a FS Kráľovanky. Mo-
derátorkou bola Mgr. Veronika Holubková. Aj 
tento rok sa o občerstvenie postarali členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru.

Všetkým, ktorí túto akciu zorganizovali, patrí 
veľká vďaka za pripravené kultúrne podujatie.



11

                                                                                                                          

´

                                                                           
                                                                                                                 královské zvesti

 
V rámci osláv Dňa matiek sa v našom kultúrnom dome v nedeľu 21. mája uskutoč-

nil kultúrny program pre naše mamy. Deti z materskej školy a deti zo základnej školy 
si pripravili pre naše mamičky a staré mamy bohatý program plný spevu, recitácie  
a tanca.

Mamičky a babičky ocenili snahu detí potleskom.
Všetkým organizátorom ako aj deťom patrí vďaka za tento krásny kultúrny zážitok.

Anna Vencelová

     Obec Horná Kráľová a Miestne kultúrne stredisko 
Vás srdečne pozývajú na slávnosť 

Obecných dní, 

  V sobotňajšom kultúrnom programe vystúpia naše spevokoly  
MO Matice slovenskej, MO Csemadok-u, dievčenský súbor Kráľovanky 

a deti zo základnej a materskej školy. Z hostí vystúpia FS z Kestúcu, 
Viktória Stachová a spevokoly z partnerských obcií.

Nebude chýbať ani prezentácia občianskych združení vo varení a ochut-
návke gulášu. Kultúrne podujatie vyvrcholí diskozábavou. Pre návštev-
níkov a hostí bude pripravené bohaté občerstvenie a samozrejme nebude 

chýbať kvalitný guláš, ktorý pripravia miestne občianske združenia.

Nedeľa a pondelok budú patriť hodovým svätým omšiam v slovenskom 
jazyku a maďarskom jazyku a popoludnia futbalovým stretnutiam. 

V priebehu obecných a hodových dní bude 
účastníkom k dispozícií návšteva lunaparku, 

rôzne atrakcie, kolotoče a hry. 

ktoré sa budú konať v dňoch 9.  9. - 11.  9. 2017  
v areáli futbalového ihriska. 
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Silvia Bobeková, ktorú určite po-
znáte z viacerých maliarskych 
výstav v našej obci, sa maľova-

niu venuje odmalička. Pred rokom však 
dostala zaujímavý nápad. „Dlho mi farby 

Umelkyňa z našej obce má vlastnú značku

 Foto: Facebook Artof Shoes

na textil zapadali prachom, až som sa od-
hodlala a pomaľovala som si jeden pár 
tenisiek,“ hovorí Silvia. Na jej prekvape-
nie sa po tom, ako zverejnila svoju tvorbu 
na svojej fanpage, spustila vlna záujmu. 
Začala tak robiť aj na objednávku.

Aby mal niekto predstavu, ako to vy-

zerá v praxi. „Maľovanie na tenisky býva 
náročnejšie ako tvorba na plátno. Ak sa 
pomýlim na plátne, ľahko to premaľujem. 
Pri teniskách idem doslova na istotu. Ro-
bím ich rada, je skvelé niekomu splniť 
predstavy o motíve na svojej obuvi. Je to 
doslova moja ´práca´. Rada experimen-
tujem, z môjho malého pokusu sa mi po-
darilo vytvoriť takú moju mini značku,“ 
hovorí maliarka. 

A aký je postup pri tvorbe vzorov?  
„S človekom sa dohodneme na motíve 
a ja ho vytvorím. Povie mi približné in-
dície, ja vymýšľam dizajn. Mám rôzne 

požiadavky od FanArtu po ilustrovanie 
ich domácich miláčikov. Každý pár je 
jedinečný a zaujímavý. Nikdy neurobím 

dva rovnaké páry.  
V poslednom čase ma 
bavia ľudové motívy,“ 
približuje Silvia. 
Okrem tenisiek maľu-
je napríklad aj na trič-
ko alebo ruksak.

Ladislav Odráška
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Naši hasiči sa 20. mája zúčastnili  
v Dlhej nad Váhom hasičskej súťaže, 
ktorá pozostávala z dvoch disciplín: 
v štafete a v hasičskom útoku. Spo-
medzi šiestich zúčastnených výberov 
sa dobrovoľní hasiči z našej obce 
umiestnili na štvrtom mieste. Okrem 
nich súťažili družstvá z Diakoviec, 
Vlčian, Veče, Žihárca a domácej Dl-
hej nad Váhom. 

Ladislav Odráška

Hasiči si merali sily

 Foto: František Lešš

Ako sme informovali v jednom z 
predchádzajúcich čísel, obec sa 
uchádzala o finančné prostriedky 

na vybudovanie kamerového systému. Za-
bezpečiť by mali väčšiu bezpečnosť, okrem 
toho mali mať kamery aj preventívnu funk-
ciu. Poslanci o problematike rokovali dva-
krát, ani raz však pripravený projekt ne-
schválili. Spýtali sme sa predsedu komisie 
na ochranu verejného poriadku Františka 
Lešša na pozadie. „Pre nedostatok informá-
cií v projekte ohľadom umiestnenia kamier 
a rozsah ich záberu sa obecné zastupiteľ-
stvo rozhodlo, že zatiaľ v Hornej Kráľovej 

kamerový systém nebude. Je dôležité, aby 
boli kamery umiestnené tak, aby nezasaho-
vali do súkromia našich obyvateľov a tiež 
to, kto môže sledovať tieto záznamy. Pokiaľ 
budú tieto otázky zodpovedané, OZ pristúpi 
k schváleniu projektu,“ vysvetlil poslanec.

Projekt mali poslanci opätovne schvaľo-
vať na zastupiteľstve 30. júna, teda po našej 
uzávierke. Ako sme sa dozvedeli od starostu 
obce, po konzultácii s ministerstvo vnútra je 
možné projekt zmeniť. „Zameriame sa na 
obecné budovy ako obecný úrad, výstupy z 
obcí, kultúrny dom, tržnicu, artézsku stud-
ňu, školu a škôlku,“ objasnil starosta Emil 

Rábek. Podľa nového projektu ne-
budú kamery otočné, ako v pôvod-
nom projekte, ale statické. „Projekt 
pokračuje, je na štyri roky. Každý 
rok môžeme získať 12 tisíc na dopl-
nenie kamerového systému. Mohli 
by pribudnúť aj monitory, potom by 
sme prijali na skrátený úväzok člo-
veka, ktorý by sledoval záznamy,“ 
dodal Emil Rábek.

Ladislav Odráška

Kamery v obci (zatiaľ) nebudú



14

                         

´                královské zvesti

V mesiaci apríl 2017 sa na základe roz-
hodnutia starostu obce a rady školy 
zmenilo vedenie Základnej školy  

s materskou školou v Hornej Kráľovej.
Za zastupujúcu riaditeľku školy bola po 

dobu trvania verejnej funkcie PaedDr. Ro-
mana Urbánika menovaná Mgr. Katarína 
Porhajašová, ktorá bola odvolaná z funkcie 
riaditeľky školy pre neuspokojivé výsledky 
vo vyučovacom procese na ZŠ a nastupu-
júcou riaditeľkou sa stala na základe roz-
hodnutia Rady školy, pedagogického zboru  
a starostu PaedDr. Blanka Horáková.

Nové vedenie školy je ďalej zastúpené  
zástupkyňami: Mgr. DiS. Lenka Szabová  
a  Mgr. Katarína Gerčiová. Poradca pre pro-
jekty Mgr. Lucia Čagalová.

V školskom roku 2016/2017 sa v škole 
vymenilo niekoľko pedagogických zamest-
nancov.

Pedagogický zbor sa skladá z 9 starých 
členov a 8 nových členov. Patria medzi 
nich: Mgr. Čagalová, Mgr. Pallerová, Mgr. 
Dzurová, Mgr. DiS . Szabová, Mgr. PhD. 
Selešiová, RNDr. Sakáčová, Mgr. Ronchetti,  
Bc. Tomovičová.

V materskej škole nám rovnako pribud-
li posily a to: Mgr. Vadkertiová, Packová,  
Hozáková.

V tomto školskom roku sa Rada školy ziš-
la viackrát ako po iné roky. Súčasná RŠ sa 
skladá z: predsedníčky - Mgr, Lucia Čaga-
lová, podpredsedníčky - Mgr. Klára Vadker-
tiová a členov - Ing. Peter Šoka, František 
Lešš, Miriam Lenčéšová, Alžbeta Rábeko-
vá, Mário Bihári, Mgr. Ľuboš Mihálka, Mi-
roslava Paulenová, Lenka Lenická, Stanisla-
va Blehová

Združenie rodičov a priateľov školy re-
prezentuje ako predsedníčka pani Lenka 
Szabová, Mgr. DiS.

V tomto roku boli ocenené pri príležitosti 
Dňa učiteľov dve kolegyne. Jedna z radov 
pedagogičiek materskej školy, pani Jarmila 
Pápayová, druhá – vychovávateľka v ŠKD 
pani Tatiana Blehová.

Do prvého ročníka je zapísaných 15 detí, 
väčšinu tvoria žiaci našej materskej školy.

Úspešnosť prijatia žiakov deviateho roč-
níka na stredné školy je 100%, i keď tohto-
roční deviataci nevynaložili veľké úsilie pri 
práci na testovaní.

Žiaci neustále reprezentujú školu na sú-
ťažiach, niekedy sme úspešní, niekedy me-
nej. Dosiahli sme dobré výsledky v športe, 
v biologickej olympiáde, v matematických 
súťažiach, v recitačných súťažiach. 

Medzi žiakov, ktorí nás najviac reprezen-
tujú patria: 

I. ročník: Tobias Dobša, Bianka Ševčíková
II. ročník: Lea Sekerešová, Natália Kasa-

lová, Bianka Kokešová
III. ročník: Roman Truska
IV. ročník: Natália Kazíková
V. ročník: Severín Odráška, Hana Šoková, 

Karin Rábeková
VI. ročník: Emma Kollárová , Natália Lo-

vászová, Oliver Kozár
VII. ročník: Tamara Rábeková, Alexandra 

Lenická, Viktória Lovászová
VIII. ročník: Lea Straňáková, Kristián 

Straňák
 V školskom roku2016/2017 sme na pôde 

školy i mimo nej absolvovali množstvo akcií 
a v zásobe ich máme stále dosť. Od januára  
2017 to boli tieto:

DOBRÝM UČITEĽOM NETREBA HOVORIŤ, ABY 
DOBRE UČILI. TREBA IM TO UMOŽNIŤ.
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Karneval, Výchovný koncert s tanečným 
zameraním, Hviezdoslavov Kubín, Vesmír 
očami detí, Čitateľský oriešok, Exkur-
zia Mojmírovce – kníhtlač, kníhviazanie, 
Klokonko, Malá finančná akadémia, Jarné 
tvorivé dielne, Aktivity ku Dňu vody, Ta-
nečný kolotoč, Exkurzia – múzeum dejín 
Bratislava, Deň Zeme – čistenie obce, Škola 
v prírode, Slávik Slovenska 2017, Divadel-
né predstavenie Anna Franková, Gardénia – 
Agrokomplex  Nitra, ekologická prednáška 
o bobroch, prednáška o severských kraji-
nách....

Koniec školského roka patril vystúpeniu 

ku Dňu matiek, kinopredstaveniu a Medzi-
národnému dňu detí.

V priebehu školského roka sme boli nú-
tení riešiť niekoľko výchovných problémov 
so žiakmi z vyšších ročníkov. Pevne veríme, 
že sa nám rozhovory s rodičmi, spolupráca 
s policajnými zložkami a s UPSVAROM 
ukáže ako správna a vedúca k náprave sprá-
vania.

V mene pedagogického zboru ďakujeme 
za spoluprácu rodičom a sponzorom.

 Blanka Horáková,
riaditeľka ZŠ s MŠ 

Reťaz srdiečok

 Foto: Archív ZŠ

Žiaci Základnej školy v Hornej Kráľovej  
vo štvrtok 11. mája 2017 potešili svoje mamičky 
reťazou srdiečok, ktorá merala 637 metrov. Re-
ťaz natiahli od školy až po ulicu Sliváš. Dúfame,  
že mamičky tento prejav lásky k ich dňu potešil. 
Na príprave reťaze sa podieľali nielen žiaci, ale  
i pani učiteľky.                   Katarína Lencsésová

Na počesť Medzinárodného dňa detí si 
žiaci základnej školy mohli v tento deň užiť 
bohatý program, ktorý pre nich pripravila 
škola. V rámci športových aktivít si žiaci 
druhého stupňa zahrali futbal a žiačky vy-

bíjanú, ako aj iné športové hry, zatiaľ čo sa 
žiaci prvého stupňa a predškoláci ponorili 
do rozprávkového príbehu o Papierovom 
kráľovstve Karola Krčmára, majstra tvor-
by kirigami. Kirigami je japonské umenie 

Medzinárodný deň detí v ZŠ 
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MDD je sviatok všetkých detí, preto aj 
pani učiteľky chceli pripraviť pre deti týž-
deň aktivít. Areál škôlky vyzdobili balón-
mi a farebnými stuhami.

1. deň sa niesol v znamení športo-
vo-branných hier.

2. deň bol venovaný turistickej vychádz-
ke na futbalové ihrisko

3. deň sme zrealizovali exkurziu  
do Nitry. Previezli sme sa nitravláčikom  
po meste – spoznali sme hrad, Pribinovo 
námestie, sochu Nitrianskeho Corgoňa  
a iné významné budovy krajského mesta. 

Vláčik nás odviezol do mestského parku, 
kde sme pozorovali zvieratká, ale najväč-
šiu radosť mali deti z množstva rôznych 
preliezok, hojdačiek.

4. deň sme sa zúčastnili aktivity v ZŠ, 
kde deti mali možnosť pozorovať niektoré 
exotické plazy, korytnačky a pavúky.

5. deň bola diskotéka a kreslenie  
na asfalt. O 17.00 hod. sme sa spoločne  
s rodičmi stretli na futbalovom ihrisku, kde 
si deti mali možnosť zasúťažiť s rodičmi. 
Odmenou boli sladkosti a guláš, ktorý nám 
sponzoroval obecný úrad a uvaril policaj-

Ako sme oslavovali MDD v MŠ

skladania papiera, ktoré si 
žiaci s nadšením vyskúša-
li. Nasledovala prehliadka 
exotických zvierat Micha-
la Šestáka, ktorý žiakov 
oboznámil s rôznymi zau-
jímavosťami o týchto zvie-
ratách. Na dôkaz, že hady 

vôbec nie sú slizké a mokré, si mohli žiaci hada pohladiť 
a tí odvážnejší aj omotať okolo krku. Na desiatu si žiaci 
pochutnali na jablku a zákuskoch od pani Lenickej. Takto 
posilnení boli pripravení na lekciu bojového športu MMA, 
ktoré predstavuje syntézu viacerých bojových štýlov a ich 
najefektívnejšie využitie v boji. Bojovníci a športovci Ma-
rek Bartl, Gábor Boráros, Lukáš Pajtina a Filip Hľadač pred-
viedli žiakom simuláciu bojov a základom priučili aj niekto-
rých žiakov. Potom k nám zavítali členovia mestskej polície  
v Šali, aby v spolupráci s Kynologickým klubom pouká-
zali na dokonalú poslušnosť a výcvik policajných psov.  
Na záver sa podával guláš, ktorý pre žiakov uvarili členovia 

Poľovníckeho 
združenia. Všet-
kým účastníkom 
programu ďaku-
jeme a dúfame, 
že žiaci si tento 
svoj deň naozaj 
užili.

Katarína 
Lencsésová Foto: Archív ZŠ



                         

´                královské zvesti

17

                                                                                                                          

´

                                                                           
                                                                                                                 královské zvesti

Do školského vzdelávacieho progra-
mu „Spolu spoznávajme svet“, ktorý platí  
od 1. 9. 2016, sme si dali za cieľ vytvoriť 
bylinkovú a okrasnú záhradu. Túto úlohu 
sme začali realizovať 5. 6. 2017. Na pomoc 
sme prizvali aj rodičov. Na vytvorenie zá-
hrady chceme využiť odpadový materiál – 
pneumatiky. Vďaka p. starostovi – Emilovi 
Rábekovi a p. Kollárovi, ktorí nám zakúpili 
potrebný materiál, sa naše práce mohli za-
čať. Na pomoc nám prišli mamičky, ktoré 

obetovali svoj voľný čas a spolu sme na-
maľovali pestrofarebné kolesá, z ktorých 

Úprava areálu MŠ

ný zbor z Močenku. Najväčšou atrakciou bola 
jazda v policajnom aute. 

 Foto: Stanislava Blehová

vytvoríme záhradku a sedenia pre deti.  
Za pomoc ďakujem šikovným pani uči-
teľkám, prevádzkovým zamestnancom, 
vedúcej školskej jedálne a mamičkám:  
p. Hanákovej, Újovej, Bartovej, Blehovej, 
Lovásovej, Vörösovej, Lencsésovej, Mare-
kovej, Ternerovej. Ďakujeme aj p. Vencelo-
vej za darovanie tují, ktoré už krášlia okolie 
škôlky.                

Eva Sýkorová,
       zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

Odmenou pre nás všetkých boli žiari-
vé očká našich detí. Deň detí pokračo-
val aj 7. 6. v areáli MŠ, kde si deti mali 
možnosť poskákať na skákacom hrade  
a pochutnať si na cukrovej vate vďaka  
p. Siládiovej a p. Kováčovi.

Všetky tieto aktivity sme mohli zrea-
lizovať aj vďaka ostatným sponzorom, 
ktorým sa aj touto cestou chceme po-
ďakovať: Csemadoku, firme Recyplast,  
p. Lenickej, p. Packovej a p. Kubicovi ale 
aj rodinám ktoré nám prispeli: Holečko-
vej, Marekovej, Sabovej, Csamyiovej.

                                             Eva Sýkorová, 
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

 Foto: Stanislava Blehová
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Vitajte medzi nami:

Nela Mutišová nar. 3. 3. 2017, Hlavná 17/34
Oliver Krčmár nar. 22. 3. 2017, Sliváš I. 324/17
Nina Lencsésová nar. 22. 3. 2017, Vinohradnícka 766/71
Matias Angyal nar. 26. 3. 2017, Športová 29/2
Mia Rábeková nar. 29. 3. 2017, Malá Kráľová 234/13

SPOLOČENSKÁ KRONIKA OBCE

Navždy nás opustili:

Mária Ternerová 94 r., Vilma Thurociová 57 r., Viliam Kotlár 79 r.,  
Irena Révayová 91 r., Mária Vörösová 86 r., Beáta Rábeková 29 r.,  
Magdaléna Kiššová 72 r., Alexander Kotlár 57 r.

Blahoželáme novomanželom:

Mgr. Radka Lenická  Sharjeel Butt
Hlavná 117/110   Gujranwala

Ing. Michal Lenčéš  Mgr. Simona Opatová
Topoľová 71/7   Beckov

Martina Benková  Boris Kovár
Malá Kráľová 230/23  Cabaj - Čápor

Ing. Michaela Fábiková  Richard Bašták
Topoľová 66/17   Pača

Tomáš Holubek   Linda Fischerová
Hlavná 522/39   Selice

Anna Pápaiová   Ivan Sklenár
Pri potoku 210/12  Močenok

Mgr. Zuzana Straňáková Martin Malovec
Nad Humnami 695/5  Trnava
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Spomienka na pohromu z roku 1947

Foto: Archív Vladimíra Lovásza

Svoj rozmar a silu ukázala príroda  
6. júla 1947. Od jari v našom okolí ne-
pršalo. Leto bolo horúce, bez dažďov. 

Ľudia, ktorých jediným živobytím bolo to, 
čo si sami dopestovali, boli nešťastní. Ná-
sledkom dlhotrvajúceho sucha sa predpok-
ladala slabá úroda. 
   Bol čas žatvy. Ľudia zbierali na poliach 
svoju úrodu. Nešťastie už bolo aj to, že 
zbierali iba to, čo im príroda bola ochotná 
dať. Bolo to málo, no ďakovali aj za to.  
Z toho mála však zostalo ešte menej. 

     6. júla 1947 v popoludňajších hodinách 
sa nad našou dedinou objavilo jedno hrozi-
vé mračno. Oblaky sa vznášali veľmi níz-
ko, bolo ich vidieť medzi stromami. Ľudia  
na poliach začali baliť nazbieranú úrodu, 
svoje náradie a chystali sa domov. Takisto 
aj deti, ktoré chodili na strniská pásť husi, 

sa poberali domov. Mračno, ktoré bolo už 
nad našou dedinou, zrazu „sadlo“ na dedi-
nu. Strhol sa víchor so silou smršte. Rých-
losť veternej smršte odhadli na 300km/h. 
V úzkom páse vietor lámal stromy ako 
zápalky, vyvaľoval stromy, telefónne  
a elektrické stĺpy, strhával strechy z do-
mov a stavieb. Z chotárnych brehov sa  
v potokoch valila voda, ktorá mala výšku 
až niekoľko metrov a prudkosťou toku 
odnášala všetko, čo jej stálo v ceste. Po-
kosené i nepokosené zbožie v snopoch či 

krížoch, okopaniny, kukuri-
ce, vinohrady, ale aj domy, 
to všetko bolo zničené za 
krátky okamih. Silný vietor 
strhol v našej obci strechy 
troch domov.
   Škody na majetku boli ob-
rovské. Ľudia boli v šoku, 
mali strach, čo bude ďalej. 
Najhoršie však bolo, že po-
hroma si v dedine vybrala aj 
najkrutejšiu daň v podobe 
ľudských životov. Boli to 
životy mladých ľudí, ktorí 
nezvládli boj s prírodným 
živlom.
Obeťami prírodnej ka-
tastrofy sa stali: 
Lacko Fógel, nar. 26.1.1940,
Mária Uhrová nar. 13.9.1935,

Ilonka Kalabová  žila 14 rokov. 
S obeťami tejto prírodnej katastrofy sa 

celá obec rozlúčila 8. júla 1947. Odišli 
navždy, avšak ich krutý osud zostal  
v srdciach i v spomienkach všetkých, 
ktorí túto udalosť prežili. 

Veronika Holubková
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Striedavo – oblačno. Asi tak by sa dala 
zhodnotiť uplynulá sezóna družstiev 
KFC Horná Kráľová. 

Poďme postupne. Seniori obsadili  
v V. lige Stred konečné deviate miesto  
so ziskom 32 bodov, z ktorých im napokon 
za nedohratý jesenný zápas v Alekšinciach 
odrátali tri body. Náš celok trpel n úzky 
káder, na jar mal navyše ťažké vyžrebova-
nie. Nedarilo sa mu získavať body vonku, 
navyše, zverenci trénera Ladislava Kokeša 

Šport

Naše výbery do 11 a 9 rokov

ťahali nelichotivú sériu desiatich zápasov 
bez víťazstva. 

Chváliť sa nemajú čím ani dorastenci 
KFC, ktorí obsadili spomedzi 12 celkov 
konečné dvanáste miesto. Aj v tejto veko-
vej kategórii sme doplácali na úzky káder, 
náš výber si určite nedá za klobúk posled-
né vystúpenie v Tešedíkove, ktoré na ktoré 
hráči vedení Rudolfom Blaškom cestovali 
iba deviati a duel napokon nedohrali.

Spokojnosť vládne určite s vystúpením 
žiakov, ktorí v IV. lige skončili na peknom 
štvrtom mieste. Čo je potešujúce, náš tím, 
ktorý bol spojený s Hájskym, konečne ne-
postrádal hráčov a spomedzi 11 celkov na-
strieľal najvyšší počet gólov.

Spojenie s Hájskym bolo v našom prí-
pade aktuálne aj v kategórii U13, čo je tzv. 
benjamínka. Tu obsadilo naši mladší žiaci 
výborné druhé miesto.

Že práca s mládežníkmi má zmysel, 
ukázal aj júnový turnaj s názvom IS cup, 
ktorý usporiadal na ihrisku KFC Imrich 
Sklenár. Predstavilo sa na ňom päť obcí  
v kategóriách U11 a U9. Naša obec doká-
zala poskladať do oboch kategórií man-
čaft, červenobiely dres KFC si oblieklo  
15 (!) mládežníkov. Pozoruhodné, tlieska-
me. Len tak ďalej. 

Ladislav Odráška

Foto: Archív KFC


